RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4)
a NAH-10-0001/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
1) Az akkreditált szervezet neve és címe:
Q & L Tervező és Tanácsadó Kft.
1118 Budapest, Villányi út 115. fszt. 1.
2) Akkreditálási szabvány és jogszabály:
MSZ EN ISO 14065:20131
2018/2067/EU bizottsági végrehajtási rendelet3
3) Akkreditálási kategória:
Üvegházhatású gázok hitelesítése (EU ETS)
4) Az akkreditált státusz érvényessége:
Az akkreditált státusz kezdetének napja: 2018. január 25.
Az akkreditált státusz lejáratának napja: 2023. január 25.
5) Az akkreditált terület:
Tevékenységcsoport

Akkreditálási alkalmazási kör

Activity group

Scope of accreditation

1b

Tüzelőanyagok létesítményekben történő elégetése, korlátozások nélkül
Combustion of fuels in installations, without restrictions

4

Másodlagos alumínium előállítása
Production of secondary aluminium

6

–

Üveg gyártása, beleértve az üvegszálgyártást is
Manufacture of glass including glass fibre

–

Kerámiatermékek égetéses előállítása
Manufacture of ceramic products by firing

–

Ásványi gyapot szigetelőanyag előállítása
Manufacture of mineral wool insulation material

8

–

Ammónia előállítása
Production of ammonia

–

Ömlesztett szerves vegyszerek előállítása krakkolással, reformálással,
részleges vagy teljes oxidálással vagy hasonló eljárásokkal
Production of bulk organic chemicals by cracking, reforming, partial or full
oxidation or by similar processes
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Tevékenységcsoport

Akkreditálási alkalmazási kör

Activity group

Scope of accreditation

9

–

982

–

Salétromsav előállítása (CO2- és N2O-kibocsátás)
Production of nitric acid (CO2 and N2O emissions)

A 2003/87/EK irányelv 10a. cikke szerinti egyéb tevékenységek
Other activities pursuant to Article 10a of Directive 2003/87/EC

Az

akkreditált

szervezet

az

alábbi

tagállamokban

végez

hitelesítési

tevékenységet:

The accredited verifier is recorded to act in the following Member States:
Magyarország (Hungary)
Az aktuális akkreditált státuszra vonatkozó adatok a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján érhetők el
(www.nah.gov.hu/kategoriak)
1

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2018. július 24-i határozatával elrendelte az akkreditálási szabvány
pontosítását.
2A

Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2019. január 24-i határozatával kiegészítette az akkreditált státusz területét.

3A

Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2019. december 19-i határozatával módosította az akkreditálási jogszabályt.

- VÉGE -

Bodroghelyi Csaba
Nemzeti Akkreditáló Hatóság
elnökhelyettes
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